
Activitati desfasurate 

Un scurt rezumat al activitatilor desfasurate. 

Anul 2016 

A) Gestionarea activitatilor de tip scoala dupa scoala din Bradet, care a vazut 
participarea multor copii. De doua/trei ori pe saptamana, dupa-amiaza, copiii isi fac 
temele si fac alte activitati.  
In aceasta scoala, copii de varste diferite sunt reuniti in aceeasi sala de clasa din 
lipsa de personal, astfel profesorul trebuie sa lucreze cu programe diferite. Acest 
lucru face ca activitatea noastra sa fie si mai utila, in incercarea de a parcurge intregul 
program pana la sfarsitul anului. 
Le este servita o gustare care contine numai hrana sanatoasa (interzise bauturile 
carbogazoase/indulcite si alte prostii): doar paine/biscuiti, gemuri/dulceata si fructe). 
Scoala este mereu deschisa! Chiar si in zilele de sarbatoare incercam sa organizam 
activitati (filme, gustari si cursuri diferite). 
   

 
 

  
   

B) Cursuri de Muzica, in fiecare saptamana (pian si chiatara).  

    



C) Atentie continua la educatia pentru mediu. Copiii se echipeaza cu manusi si 
saci si curata localitatea, dand un exemplu adultilor referitor la ceea ce trebuie facut: 
aruncarea gunoaielor in cosurile de gunoi (care acum exista!). 

 

D) Am furnizat materiale de suport gradinitei din Bradet, devenita acum o 
structura moderna si echipata. 

   

E) Continua gestionarea echipei de fotbal "Ursuletii din Brădet", acum bine 
structurata pentru aspectele educative (adevăratul nostru scop). 

   

F) Continua povestea emotionanta a Irinei. Irina este o fetita in plasament la o 
familie din Bradet, a inceput karate gratie cursurilor propuse de Asociatia noastra si de 
sponsorii ei. Precum povestile din cartea “Cuore”, Irina atraversa padurea noaptea cu 
o lanterna, pentru a putea face antrenamentele. Acum participa la competitii 
internationale si castiga!   



Irina, a inceput sa faca karate in februarie 2013 in joaca, dar acum a devenit ceva 
serios. La sfarsitul lui 2016 avea zeci de medalii (aur, 5 argint si bronz); dar pactul 
este clar: mai intai scoala si dupa karate! Fiecare dintre noi, cei din Asociatie, se simte 
mandru de aceasta activitate. 

 

G) Noul sediu din Anina – Incheiate lucrarile la "Centro Alberto Capurro", un 
prieten drag disparut in 2015. Avem sali de lucru si spatiu de cazare pentru operatori, 
in circa 120 metri bine restructurati. Bineinteles, totul este dotat cu bai si bucatarie.  

   

H) Am furnizat materiale de suport azilului din Anina (creme, paste de dinti, etc…)  si 
am participat la petreceri/serbari. 

   



I) Asistenta cazurilor sociale (saracie accentuata).  

    

Dorin, 44 ani (era "un copil al strazii/canalelor din Bucuresti"), gratie afectiunii 
noastre devine din ce in ce mai echilibrat si afectuos. Petrece mult timp cu noi. 

 

J)  Intensa activitate la Tabara, cu zeci de copii, in aproape doua luni de munca si 
numerosi voluntari din Italia si din Timisoara. S-au obtinut rezultate optime de 
integrare a copiilor. Este una dintre cele mai reusite activitati din ultimii ani.  

  



   

  
 

K) Activitati continue de joc (dar educative). 

    
 

L) Cateva week-end-uri de munca a tinerilor pentru amenajarea curtii de la  “Centro 

Alberto Capurro” (muncim jucandu-ne). 

 

     



 
M) Favorizata manifestatia, la Castelnuovo Rangone di Modena, in onoarea lui Vali 
Gaspar, o femeie extraordinara, care a gestionat o scoală mare pentru copii/tineri cu 
probleme grave de handicap. A devenit un exemplu si este o mandrie nationala. Este 
corect si util pentru Romania, faptul ca se vorbeste in Italia despre aceste lucruri, 
pentru a combate stereotipurile stupide. 

 

N) S-au organizat plimbari si excursii cu copiii din Bradet. Au mers si la circ si la 
sediul radio (cu conditia ca dupa sa scrie o compunere). 

      

O) A continuat si s-a extins activitatea agricola (destinata utilizarii interne). 

    

 



P) Toti copii au fost consultati de catre oftalmologii de la Vista Vision din 
Timisoara. 

  

Q) A continuat raportul de colaborare cu Asociatii romanesti. S-au facut cadou 
ajutoare unei asociatii din Timisoara care se ocupa de copii. 

R) Castello di Varadia – In cautarea finantarilor. Este vorba despre un proiect 
pentru un Centru de zi pentru batrani si copii impreuna (bineinteles respectand 
exigentele respective). Numele la care ne-am gandit pentru aceasta structura este: 
"Castelul Bunici și Nepoti”. Este un proiect pionier pentru tesutul social din Varadia; 
o interventie cu un profil psihologic si social relevant si inovativ. 

 

 
S) S-a cumparat autoturismul Dacia Logan (7 ani, in conditii bune). 

 

 



 
T) Lectii cu caracter educativ-sanitar la Bradet, cu medici din Timisoara. 

 

U) Partecipari la transmisiuni radio si TV locale pentru a descrie activitatea 
noastra. Interviu la Rai Radio Tre Mondo cu Michele, legatura in direct din Timisoara. 

 

V) Intretinerea scolii din Bradet prin reparatii, produse pentru curatenie, etc… 

 

W) Implementarea noului site internet si a paginii de facebook. Marirea 
numarului destinatarilor newsletter-ului Light (in italiana si in romana) trimisa la 
peste 800 de adrese de email. 

    

 
 



X) Lansarea proiectului Turism Solidar cu urmatoarele obiective: 
 
- a crea munca cinstita pentru locuitorii zonei; 
- a face cunoscuta Romania italienilor (pentru a combate stereotipurile); 
- a ne face cunoscuti si mari numarul de asociati.  
 Am facut primele probe cu noua turisti, toti au fost foarte multumiti. Aici feed-back-
urile primite:  

http://ilgiocattolo.org/diario-dei-viaggiatori 

 

Y) Asociatia a castigat Premiul al 2-lea (din optzeci de proiecte) la un 
concurs National, cu proiectul "O scoala noua pentru Bradet"; a fost 
apreciata noutatea interventiei prin care populatia a participat activ la 
restructurarea cladirii. Premiul, simbolic dar cu o utila vizibilitate, a fost retras  
de Michele la seara de gala din Bucuresti, in presenta Presedintelui Consiliului 
Dacian Ciolos. 

  

Aceasta este echipa operativa care a lucrat in 2016 (stabila la Bradet/Anina) 

     

 



 

Asociaţii care au venit la Brădet în cursul anului 2016: 

 


